
 

 

 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag van het Karel Doorman Fonds over het jaar 2020. Een jaar dat zon-
der twijfel voor ons allemaal de boeken in gaat als een jaar waarin de sociale, economische en 
zelfs politieke kwetsbaarheid van onze maatschappij zichtbaar werd gemaakt door een agres-
sief virus. Een jaar ook waarin we verworven gewoontes als reizen, uitgaan, winkelen en zelfs 
sporten moesten opgeven. Waarin naar je werk of school gaan niet langer een vanzelfspre-
kendheid was. Het valt dan ook zeker niet uit te sluiten dat dit ook kan gaan leiden tot financi-
ele, psychische en sociale druk bij mensen en binnen gezinnen en leefomgevingen.  
 
In deze tijd moest de Krijgsmacht, en dus ook de Koninklijke marine, haar taken blijven ver-
vullen en de gereedheid op peil houden. Ook moest de Krijgsmacht bijspringen in de bestrij-
ding van de crisis. Dat vraagt veel van de organisatie. Het vraagt zeker veel van de mensen 
die er werken. Velen kunnen dat aan, voor anderen biedt Defensie een stevig vangnet, maar 
soms is aanvullende steun nodig. Het zou zo maar kunnen dat door de toegenomen financiële, 
psychische en sociale druk als gevolg van de pandemie, de roep om die steun zal toenemen. 
Dit maakt het belang van een fonds als het Karel Doorman Fonds onverminderd groot. Als be-
stuur zien wij het daarom als onze taak maximaal invulling aan te geven aan de doelen die we 
ons hebben gesteld. 
 
Het jaarverslag laat zien welke activiteiten het Fonds in 2020 als gevolg daarvan heeft onder-
nomen. Ook geeft het inzicht in de financiële situatie van het Fonds. Die is ronduit robuust te 
noemen. Na de eerste corona-dip heeft de economie zich hersteld en lieten de financiële mark-
ten een stijgende lijn zien. Dat geeft ons als bestuur ook ruimschoots de middelen om, binnen 
de gestelde kaders, invulling te geven aan gevraagde steun. 
 
Ervaring leert dat mensen, en zeker oud- en actief dienende marinemannen en -vrouwen, niet 
snel aan de bel trekken als zij hulp nodig hebben. Daarom nodig ik u uit, als onze relatie, ons 
in te lichten als u constateert dat ergens of bij iemand steun nodig is. Uiteraard houden wij 
daartoe ook stevig contact met de bedrijfsmaatschappelijke diensten. Maar ik ben er van over-
tuigd dat ons netwerk niet groot genoeg kan zijn om optimaal invulling te kunnen blijven ge-
ven aan onze doelstellingen.  
 
Met hartelijke groet, 
 
 
B.W.J. (Ben) Bekkering 
Vice-admiraal b.d. 

 

Aan het eind van het verslagjaar 2019 leek alles business as usual. Nu dit jaarverslag voor u 
ligt staat de wereld in het teken van het agressieve en dodelijke COVID-19virus. Net als alle 
Nederlanders zijn ook (oud-)marinemensen en hun naaste relaEes, de mensen waar het 
Karel Doorman Fonds zich voor inzet, hierdoor getroffen of bij betrokken. Marinemannen en 
-vrouwen assisteren civiele organisaEes bij het bestrijden van deze pandemie. Andere 
vervullen hun operaEonele taken in het belang van onze veiligheid. Families worden 
geconfronteerd met de gezondheidseffecten van dit virus. Kwetsbare veteranen, oud en jong, 
merken de effecten van het sociale isolement. Op termijn dreigt ook een terugval in onze 
economie en onze welvaart met daarbij extra risico’s voor minder draagkrachEge veteranen. 

Uiteraard heeQ deze situaEe ook gevolgen voor ons fonds. Evenementen waar het KDF 
financieel aan zou bijdragen zijn afgelast. Ook financieel gezien zullen er gevolgen zijn, omdat 
de beleggingsresultaten zullen tegenvallen. Maar de financiële posiEe van het KDF is 
voldoende robuust, om zijn vijf doelstellingen ook de komende jaren te kunnen realiseren en 
aangegane verplichEngen na te komen. 

Laten we in deze moeilijke periode goed op elkaar leVen en elkaar steunen. Houd uw 
omgeving in de gaten. Aarzel niet ons te benaderen als u problemen ziet waarvan u meent 
dat het Karel Doorman Fonds een bijdrage aan de oplossing kan leveren. 

Jacques Brandt, schout-bij-nacht b.d. 

voorziVer   


